
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 
Pro  Oddělení volených zástupců 

Přítomni Doc.PhDr. Ledvinka, JUDr. Novaková, Mgr. Růžičková, Miloslava Knappová, 
CSc., PhDr. Zuzana Strnadová a Ing. Peterka  

Omluveni Alena Ježková, MgA. Kaplický, Ing. Šíma a Radomír Nepil 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 6.12.2017 
v 15.30 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), ve druhém poschodí, 
dveře č.  229.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran 1 
 

 Datum 15.12.2016 
 
1. Komise nemá námitek k zápisu ze schůzky konané dne 4. září 2017.  
 
2. K žádosti paní Černíkové podporované městskou částí o pojmenování dosud 

nepojmenované komunikace vycházející severovýchodním směrem z Pánkovy 
názvem Ke Statku podal Ing. Peterka informace, které získal návštěvou 
předmětné lokality. Komise na základě toho žádost o pojmenování podpoří. 

 
3. Komise podporuje návrh MČ Prahy 16 na pojmenování ulice v k.ú. Radotín 

názvem Vyhlídka. 
 
4. Komise nepodpoří žádost Ing. Fabiána o prodloužení ulice U Pekařky v Libni, 

ale po delší diskusi navrhuje novou komunikaci vycházející severním směrem  
ze severozápadního zalomení ulice U Pekařky a stáčející se západním směrem 
pojmenovat názvem Za Pekařkou. 

 
5. K návrhu odboru ZIO MHMP a MČ Praha 8 na pojmenování nebo prodloužení 

stávající komunikace v Libni při ulici Voctářova se komise po delší diskusi 
rozhodla takto: Novou komunikaci vycházející jihovýchodním směrem 
z Voctářovy proti ulici Smrčkově navrhuje pojmenovat Tkalcovská. Projednání 
návrhu na pojmenování komunikace vycházející západním směrem z Voctářovy 
jižně od Smrčkovy se odkládá na příští schůzku. 

 
6. Návrh pana Nového na pojmenování nové ulice v k.ú. Hloubětín komise 

odkládá. O návrhu na pojmenování předmětné ulice komise již rozhodla.  
 
7. Návrh odboru ZIO MHMP na změnu doporučení pojmenovat novou ulici na 

území MČ Praha 12 názvem Dostálova komise nepodporuje. Pokud bude 
připomenut pojmenováním ulice příslušník československých legií nadporučík 
Dostal, bude navrženo pojmenování „Nadporučíka Dostala“ nebo „Václava 
Dostala“. Komise připouští, že by v budoucnu mohla být připomenuta i osobnost 
Ladislava Kunteho.  

 
8. K informaci Ing. Peterky o záměru developerů požádat o přejmenování ulice V Hrobech 

komise doporučuje vyčkat doručení žádosti, aby bylo možno posoudit zdůvodnění, 
případně si vyžádat stanovisko městské části. 
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9. Komise bere na vědomí návrh na pojmenování některého veřejného prostranství po 

Wolfgangu Amadeu Mozartovi s tím, že přejmenování náměstí Currieových na 
Mozartovo náměstí nepovažuje za vhodné.  

 
10. Pan Doc. Ledvinka informuje, že se v nejbližších dnech sejde a bude jednat se zástupci 

navrhovatele připomenutí Jindřicha Kolowrata pojmenováním veřejného prostranství 
v Praze. 

 
11. Komise bude uvažovat o možnosti připomenout Vasyla Makucha pojmenováním 

některé z budoucích ulic v Holešovicích. 
 

11. Příští schůzka komise se uskuteční 24. ledna 2018 v 15.00 hodin 
 




